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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE QUINZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE -----------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos quinze dias do mês de novembro de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém 

na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Arnaldo Pereira 

Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos 

Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião 

ordinária da Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 

quarenta e dois, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente. ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-------------------------------------- ANTES ORDEM DO DIA -----------------------------------------  

TOMADA DE POSIÇÃO – LICENÇA DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE VIA 

PÚBLICA. 

Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentada 

a seguinte tomada de posição: 

“Assunto: Licença de publicidade e ocupação de via pública. 

Considerando que: 

- As matérias em epígrafe são competências da Câmara Municipal que estão delegadas nas 

Juntas de Freguesia; 

- Resulta claro dos dados fornecidos por cada Freguesia, na sequência de um pedido nesse 

sentido por parte dos serviços municipais, que existe uma discrepância considerável na forma 

como cada uma executa as competências em causa; 

- Se estivéssemos a falar de uma competência das Juntas de Freguesia seria normal que cada 

uma abordasse a questão da forma que considerasse mais adequada; 

- Como já se referiu, trata-se de competências municipais delegadas nas Juntas de Freguesia; 

- Tal facto faz toda a diferença, na medida em que se exige que, sobre aquelas matérias, a 

abordagem seja idêntica em todo o Município, independentemente de quem pratica os atos de 

execução das competências em causa.  

A Câmara Municipal: 

A partir dos dados recolhidos, deverá procurar perceber as discrepâncias entre as diversas 

Juntas de freguesia na execução destas competências que lhe foram delegadas, e deverá dar 

orientações no sentido de se alcançar uma harmonização de procedimentos, que seja geradora 

da igualdade de tratamento dos munícipes, no que a estas matérias respeita”. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: ---------------------------------  

Autorização de cedência do direito de ocupação das bancas 1 e 2 – Nave 1, do Mercado 

Municipal de Vila Nova de Santo André. -------------------------------------------------------------  
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A proposta foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------------  

ENTIDADE: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL ---------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Manifesto – STAL --------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO do Manifesto em defesa do Poder Local Democrático, do 

emprego e direitos por um futuro de progresso e bem estar para todos, remetido pelo Sindicato 

Nacional dos Trabalhadores da Administração Local. -------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Transporte de Refeições assegurado pelas Juntas de Freguesia de Ermidas 

Sado, São Bartolomeu da Serra, Cercal do Alentejo e Santiago do Cacém – Ano Letivo 

2012/2013 – Definição do preço ao quilómetro  ------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Sr.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde / Informação Nº 

168/DEASS/2012 --------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: manter, para o ano letivo 2012/2013 o preço ao quilómetro de 0,56 € praticado 

no ano letivo anterior, a pagar às entidades suprarreferidas que asseguram o transporte das 

refeições mediante a apresentação dos respetivos mapas mensais, nos valores previsíveis de 

3.228,65 € para a Junta de Freguesia de Ermidas, 2.186,46 € para a Junta de Freguesia de S. 

Bartolomeu da Serra, 187,04 € para a Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo e 375,20 € 

para a Junta de Freguesia de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------  

Documento que será dado como reproduzido em ata. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – alínea d) do número 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro; ----------------------------------  

- alínea b) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de setembro; ------------------------  

- alínea a) do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro; -----------  

Dois – Dar continuidade ao fornecimento de refeições escolares a todas as crianças e alunos 

do Município, mesmo àquela(e)s cujas escolas não estão dotadas de refeitório escolar. ----------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Acordo de Colaboração de Gestão e Funcionamento da Escola Básica de 

Alvalade do Sado -------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 23.6 – Protocolo e Parcerias, informação nº 169/DEASS/2012 de 

2012/11/07. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 

Santiago do Cacém e o Agrupamento de Escolas de Alvalade, no âmbito da Gestão e 

funcionamento da Escola Básica de Alvalade Sado, documento que será dado como 

reproduzido em ata. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea d) e h) do número 1 do artigo 13º, 

da alínea b) do número 3 do artigo 19º e do nº 1 do artigo 23, da Lei nº 159/99, de 14 de 

setembro; da alínea i) do número 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na 

redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e artigo 1ºdo Decreto Lei nº 399-A/84, de 28 de 

dezembro, alterado pelo Decreto Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro. -----------------------------------  

2. A par do cumprimento das obrigações legais, considerou-se também, a melhoria das 

condições de ensino/aprendizagem das crianças e alunos resultantes da integração no mesmo 

espaço escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Autorização de cedência do direito de ocupação das bancas 1 e 2 – Nave 1, 

do Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém  -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.9/3 do Gabinete de Apoio ao empresário / Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo / 2012. -------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a cedência de ocupação das bancas 1 e 2 – Nave 1 do Mercado 

Municipal de Vila Nova de Santo André para a empresa Azul Amigo, Lda. -----------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1. A detentora do direito de ocupação, possui uma participação 

de 50% no capital social da empresa Azul Amigo, Lda; -----------------------------------------------  

2. A detentora do direito de ocupação constitui a empresa para a qual solicita a transmissão da 

titularidade das bancas, por razões que se prenderam com evolução do seu comércio e razões 

de ordem fiscal; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O objetivo do comércio das bancas em referência encontra-se assegurado uma vez que o 

objeto social da empresa Azul Amigo, Lda, é o comércio a retalho de peixe, crustáceos e 

moluscos, em estabelecimentos especializados; --------------------------------------------------------  

De direito: Alínea c) do artigo 5º do Decreto-Lei nº 340/82, de 25 de agosto. --------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  -----------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 16/DOGU/SAU, de dois mil e doze, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, documento 

que será dado como reproduzido em ata. -----------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P --------  

ASSUNTO: Escala de Turnos de Farmácias de Serviço para o ano 2013 ---------------------  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém  -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.9/3 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo / 2011. -------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -----------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a emissão de parecer favorável relativamente à proposta das escalas de 

turnos de serviço das farmácias do Município de Santiago do Cacém para o ano de 2013, 

documento que será dado como reproduzido em ata. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com e-mail remetido à Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém, em 22 de outubro de 2012, pela ARS – Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, anexo ao processo; -------------------------------------------------------------------------------  

2. De acordo com o disposto no artº 14 do Decreto Lei nº 7/2011, de 10 de janeiro, e do nº 2 

artº 3 da Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DO CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM 

ASSUNTO: Serviço de Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Via Pública no 

Concelho de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém  -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -----------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO: do trabalho desenvolvido bem como das licenças emitidas 

pelas Juntas de Freguesia, relativamente ao Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Via 

Pública no ano de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto em informação nº 190/GAE/DDET/2012, 

anexa ao processo; -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Nos termos do protocolo de delegação de competências celebrado com as Juntas de 

Freguesia do Município relativamente ao Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Via 

Pública, nomeadamente no disposto nas alíneas a) e b) do artigo 1. ---------------------------------  

3. De acordo com o definido no artº 18º da Organização de Serviços do Município de Santiago 

do Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 

do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na nova redação da Lei 5 – 

A/2002, de 11 de janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pela Senhora Vice-

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada 

a reunião pelas dez horas.--------------------------------------------------------------------------- -------   

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 


